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   نام مرکز تحصيالت عالینتخابا
 

د اين شعر از از شنيدن جر و بحث ها در مورد استفاده نام ايده ال برای مراکز تحصيالت عالی در افغانستان به يا
:حضرت موالنای بلخی افتادم  

 
  دهم آن يکی گفت اين بانگوری   درم چار کس را داد مردی يک
  دغا من عنب خواهم نه انگور ای   ال آن يکی ديگر عرب بد گفت
  ازم خواهم عنب خواهم من نمی   بنم آن يکی ترکی بد و گفت اين
  را هيم استافيلترک کن خوا   را آن يکی رومی بگفت اين قيل

  بدند که ز سر نامها غافل   شدند در تنازع آن نفر جنگی
  تهی پر بدند از جهل و از دانش   ابلهی زدند از مشت بر هم می

  صلحشان گر بدی آنجا بدادی   زبان صاحب سری عزيزی صد
  دهم می تان را آرزوی جمله   درم پس بگفتی او که من زين يک

  عمل کند چندين اين درمتان می   دغل  را بیچونک بسپاريد دل
  اتحاد شود يک ز چار دشمن می   المراد شود چار يک درمتان می

  اتفاق گفت من آرد شما را   فراق گفت هر يکتان دهد جنگ و
  گو تا زبانتان من شوم در گفت و   انصتوا پس شما خاموش باشيد

  سخط ی نزاعست و هدر اثر ماي   نمط نمايد يک گر سخنتان می
  گرمی خاصيتی دارد هنر   گرمی عاريتی ندهد اثر

  گمان چون خوری سردی فزايد بی   آن سرکه را گر گرم کردی ز آتش
  تيزيست طبع اصلش سرديست و   دهليزيست زانک آن گرمی او

  جگر چون خوری گرمی فزايد در   پسر بسته دوشاب ای ور بود يخ
  عماست کز بصيرت باشد آن وين از   ماست اخالصپس ريای شيخ به ز 
  تفرقه آرد دم اهل جسد   رسد از حديث شيخ جمعيت

  شناخت کو زبان جمله مرغان را   بتاخت چون سليمان کز سوی حضرت
  
  

  جنگ انس بگرفت و برون آمد ز   پلنگ در زمان عدلش آهو با
  احتراز ردگوسفند از گرگ ناو   باز شد کبوتر آمن از چنگال

  اتحادی شد ميان پرزنان   دشمنان او ميانجی شد ميان
  غوی باشی هين سليمان جو چه می   دوی می تو چو موری بهر دانه

  بود جوی را هر دو و آن سليمان   شود اش دامی جو را دانه دانه
  امان نيستشان از همدگر يک دم   زمان مرغ جانها را درين آخر

  ما کو دهد صلح و نماند جور   ما  اندر دورهم سليمان هست
  نذير تا به اال و خال فيها   گير قول ان من امة را ياد

  همتی صاحب ی حق و از خليفه   امتی گفت خود خالی نبودست
  کند کز صفاشان بی غش و بی غل   کند مرغ جانها را چنان يکدل
  واحده مسلمون را گفت نفس   والده مشفقان گردند همچون

  بدند ور نه هر يک دشمن مطلق   شدند نفس واحد از رسول حق
  
  

هر چند شروع اين جر و بحث امکان دارد به خاطر نفوذ کشور همسايه بوده باشد و يا خواسته يک هموطن که فکر می 
ق و ايجاد کدورت ها شده کرده فقط از لغات دری بايد کار گرفت ، اما هموطنان ما بايد درک کنند که اين مسئله باعث نفا
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مگر هدف به وجود امدن يک تشکل برای تحصيالت .  است و اصال باالی يک مسئله بسيار سطحی پا فشاری می کنند
عالی اين نوع نزاع ها بوده است؟  من پيشنهاد می کننم هموطنان ما به عوض پا فشاری در موضع خود يک قدم به عقب 

  رين شرائط باعث تضمين وحدت ملی می شود؟  بگذارند و فکر کنند چه راه حلی د
  

د روغتيا وزارت  ، وزارت :  مثال .  در سر هر وزارت خانه يا نام ان به پشتو است و يا به دری و يا به هردو لسان
اگر از اين اصل پيروی کنيم پس در قسمت نام گذاری موسسه تحصيالت عالی می شود انرا چنين عنوان .  صحت عامه

  :کرد
  
  ابل پوهنتون  ،   دانشگاه کابلد ک
  

هر چند خودم با پوهنتون کابل عادت کرده ام و آنرا به همان نام ياد خواهم کرد اما به خاطر اينکه به هموطنان عزيزی 
که بدون کدام دليل منطقی اصرار به تغير نام دارند نشان بدهم که در مقابل يک نام که زاده فکر انسان است کدام تعصب 

ديده شود که ايرانی ها هم کدام .   اين پيشنهاد را ارائه کردم تا وحدت ملی حاصل و روح موالنا خوشنود شودندارم ،
روز يک اقدام متقابل خواهند کرد  و از يک نامی که در افغانستان رائج است استفاده خواهند کرد يا نه؟  اگر نکردند هم 

  .انان خود از شکسته نفسی کار گرفتيم و دل آنها را خوش ساختيممهم نيست ، ال اقل ما  در مقابل هموطنان و همزب
  

  کاش اين همه انرژی هموطنان ما برای کمک مادی به موسسه های تحصيالت عالی خرج می شد تا چند جوان هموطن 
  .ما اقال از ان يک استفاده مثبت می کردند

  
  
 

 


